Ochrana osobních údajů
společnosti GBC Montáže, spol. s r.o.

Správce osobních údajů
Společnost GBC Montáže, spol. s r.o., IČ: 46983465, se sídlem: Olomouc, Chválkovice, U panelárny
551/10, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 15895, jako správce osobních údajů (dále jen „my“ nebo „Správce“), si Vás dovoluje ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), informovat o zpracování Vašich
osobních údajů a o Vašich právech. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše
práva můžete uplatňovat na adrese Správce, anebo na e-mailové adrese prodej(at)gbc-montaze.cz.
Subjekty údajů
Subjekty údajů jsou zákazníci, potencionální zákazníci, zástupci právnických osob v obchodním styku se
Správcem, zaměstnanci Správce, externí dodavatelé a jiné spolupracující fyzické osoby. Tato informační
stránka popisuje zpracování osobních údajů zákazníků, potencionálních zákazníků a zástupců právnických
osob v obchodním styku se Správcem. Ostatní zmíněné subjekty údajů jsou informovány jiným
způsobem.
Zpracovávané osobní údaje
Správce zpracovává nebo může zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, pozici ve
společnosti, adresu bydliště či zaměstnavatele, datum narození, IČO a DIČ, telefonní spojení, e-mailovou
adresu, údaje o aktivitě na našich webových stránkách. Osobní údaje jsou získávány zejména přímo od
subjektů údajů, ve výjimečných případech i z veřejně dostupných rejstříků (např. z obchodního či
živnostenského rejstříku).
Účely a právní základy(tituly) zpracování
Správce zpracovává nebo může zpracovávat Vaše osobní údaje pro výslovně vyjádřené a legitimní účely
na základě několika zákonných titulů. Pokud jste s námi již uzavřeli smlouvu nebo se o jejím uzavření
zatím pouze jedná, související zpracování Vašich údajů spadá pod právní titul plnění smlouvy. Zpracování
některých Vašich osobních údajů je dále vyžadováno zvláštními právními předpisy (např. z oblasti vedení
účetnictví či odvodu daní), v takovém případě je právním titulem plnění právní povinnosti Správce.
Pokud již byla smlouva uzavřena, snažíme se, abyste z našich produktů získali maximální užitek. Proto
vám Správce může zasílat newslettery s produktovými tipy, pozvánky na školení a veletrhy a řadu dalších
užitečných informací; čas od času se s Vámi také může spojit náš obchodní zástupce, a nabídnout Vám
vhodné rozšíření či úpravy produktu. Některé Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro ochranu
našich zájmů, např. pro účely obrany v hrozícím právním sporu. Toto vše se děje na základě
našeho oprávněného zájmu. Pokud nejste naším zákazníkem a přesto vám posíláme naše newslettery,
děje se tak na základě souhlasu, který jste nám udělili. Ten jste mohli vyjádřit na tomto webu,
uskutečněnou poptávkou po našem zboží, či službách, odběrem zboží, služeb, nebo např. na výstavách
a konferencích.
Časové omezení zpracování
Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy, zpracováváme Vaše údaje po
dobu trvání smlouvy. Poté můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (např.
pro vlastní evidenci obchodních případů či pro možnost obrany v případě právního sporu), a to zpravidla

po dobu 5 let po ukončení smlouvy. Zpracování na základě právní povinnosti vychází z jednotlivých
právních předpisů, které stanovují konkrétní lhůty. Je-li právním titulem zpracování Vašich osobních
údajů souhlas, zpracováváme je po dobu uvedenou v konkrétním textu souhlasu.
Cookies a pokročilá webová analytika
Tato webová stránka využívá Google Analytics a Google Adwords, webovou analytickou službu
poskytovanou společností Google, Inc. („Google“) a také analytickou službu Sklik poskytovanou
společností Seznam.cz, a.s. Služba pracuje s tzv. „cookies“, krátkými textovými soubory, které se ukládají
v počítači uživatele a pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji návštěvník využívá. Navíc může být
služba provozována přes některé cookies s názvem remarketing, kdy je naše reklama spouštěna na
různých serverech speciálně pro uživatele internetu, kteří již dříve navštívili webové stránky Správce.
Více informací o ochraně osobních údajů při využívání služeb Google naleznete
zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/). Používání cookies můžete změnou úrovně
zabezpečení ve svém internetovém prohlížeči zakázat, avšak v tom případě vám pravděpodobně
nebudou k dispozici všechny funkce této webové stránky.
Vaše práva
Odvolání souhlasu: Pro některé účely smíme Vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě Vašeho
souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v textu
příslušného souhlasu anebo prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Pokud svůj souhlas odvoláte,
Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro daný účel. Vaše osobní údaje přesto mohou být
zpracovávány k jiným účelům, kterou jsou založeny na jiných právních základech.
Právo na přístup: Kdykoliv od nás můžete požadovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje
zpracováváme. Vaši žádost vyřídíme bezplatně a bezodkladně. V rámci práva na přístup Vám
poskytneme i kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.
Právo na opravu a omezení zpracování: Pokud jakýkoliv svůj osobní údaj shledáte jako zastaralý nebo
nesprávný, máte právo požadovat opravu těchto údajů a zastavení zpracování do doby provedení
opravy. Stejně tak nás můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů pro vybrané účely.
Právo na výmaz: Můžete od nás požadovat výmaz Vašich osobních údajů. V případě, že zpracování Vašich
osobních údajů bylo založeno na souhlasu, bude žádost o výmaz údajů považována za odvolání souhlasu;
v případě jednání o smlouvě tato žádost povede k ukončení tohoto jednání.
Právo vznést námitku: Proti zpracování založenému na právním základě oprávněného zájmu (viz výše)
můžete kdykoliv vznést námitku. Týká-li se námitka zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou
již Vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovány. V ostatních případech budeme Vaše osobní
údaje zpracovávat pouze tehdy, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují
nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
Další informace: V případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání osobních údajů se na nás můžete
obrátit se žádostí o vysvětlení. Obrátit se můžete se stížností případně i na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Tento dokument je účinný ke dni 27. 4. 2016.
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